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На основу одлуке Савета родитеља од 12.05.2022.год. 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
„ОЛГА ЈОВИЧИЋ – РИТА“ 

КРАЉЕВО 
Карађорђева 11 

 
ОБЈАВЉУЈЕ 

 
Позив за достављање понуда за 

 
За превоз деце на једнодневне излете деце  Предшколске установе „Олга Јовичић – Рита“ за 
школску 2022/2023.годину 
 
Понуде се достављају обавезно у затвореним ковертама са напоменом: 
„ПОНУДА  ЗАПРЕВОЗ ДЕЦЕ НА ЈЕДНОДНЕВНЕ ИЗЛЕТЕ 2022/2023“ 
 НЕ ОТВАРАТИ- за Савет родитељана адресу: 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ОЛГА ЈОВИЧИЋ – РИТА“ 
КРАЉЕВО,Карађорђева 11 

 
Понуде доставити лично или (са овлашћењем) 17.05.2022.год.  у 10:00 часова на седници 
Савета родитеља (канцеларија директора ПУ) . 
Понуде се достављају, заводе и отварају на седници Савета родитеља уз присуство 
овлашћеног лица понуђача. 
На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача. 
Документација са условима за давање понуда може се преузети у просторијама Управе 
установе од 8.00 – 14.00 часова или на сајту Установе predskolskaustanovakv.rs/javne 
nabavke 
Особа за контактЗдравко Глишовић и Наташа Белопавловић, телефон 036/316 – 040. 
Отварање понуда и доношење одлуке обавиће се  на седници Савета родитеља 
17.05.2022.год.  у 15:30 часова  
Одлука о избору биће достављена понуђачима 3(три) дана по доношењу одлуке Савета 
родитеља.  
Неблаговремене, непотпуне и незатворене понуде неће се узети у разматрање. 
 

         САВЕТ РОДИТЕЉА 
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Понуда за услуге превоза  деце  Предшколске установе „Олга Јовичић – Рита“ 
Краљево на једнодевне  излете 

 
 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ  

 
 

Аутобус којим се врши организовани превоз деце у складу са 
Правилником(„Сл.гласник РС“. бр.52/2019 од 22.07.2019.год. Правилник о начину обављања 

организованог превоза даеце)треба да: 
 
1) поседује важећу регистрациону налепницу и Потврду о техничкој исправности возила 
која није старија од 30 дана; 
 
2) поседује оригинал извода лиценце за превоз за аутобус у складу са прописом који 
уређује превоз путника у друмском саобраћају; 
 
3) је обележен посебним знаком за организовани превоз деце у складу са прописом који 
уређује изглед и начин постављања посебног знака за обележавање возила којим се врши 
организовани превоз деце; 
 
4) има исправне сигурносне појасеве за сва декларисана седишта; 
 
5) има исправан уређај за загревање, хлађење и проветравање возила; 
 
6) има сва седишта тапацирана; 
 
7) има основни прибор за интервентно чишћење унутрашњости возила (канта, метла, 
кесе, итд.); 
 
8) има сва обавештења и натписе унутар аутобуса (улаз, излаз, излаз у хитним 
случајевима и сл.) написане на начин који предвиђа закон којим се уређује службена 
употреба језика и писма; 
 
9) има пролазе између седишта и око свих излаза увек слободне ради омогућавања брзог 
проласка у случају опасности. 
10) Превозник треба да има најмање 3 (три) аутобуса,са минимум  50  седишта  високе 
туристичке класе са свом исправном пратећом опремом,од тога 1 (један) декер са 
минимум 70 седишта. 
 
(Уколико је аутобусу власништву понуђача доставити копију саобраћајне дозволе и електронски очитан  извод из 
саобраћајне дозволе, а уколико понуђач није власник возила, поред напред наведених доказа потребно је доставити и 
копију уговора о закупу или уговора о лизингу.) 

11)Излети ће се организовати у периоду од маја-јуна 2022.год. и септембар-октобар 
2022.год. те нам је из тог разлога неопходно да у континуитету од 30-так узастопних 
дана обезбедити минимум 3 аутобуса. 
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КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 

Критеријум за избор је најнижа понуђена цена 
Критеријум за израду најповољније понуде је укупна (крајња цена)најнижа 
понуђена цена без обзира да ли је понуђач у систему ПДВ-а или не.(За 
понуђача који је у систему ПДВ-а рачуна се цена са ПДВ-ом,а за понуђача који 
није систему ПДВ-а (паушалци) рачун се понуђена цена. 
Избор најповољније понуде заснива се на следећим критеријумима: 
 
1. ЦЕНА за ауто дан (до 300км.) 

 
Обавезни документи који достављају понуђачи: 

 
 

1. Фотокопуију решења о регистацији за обављање делатности из понуде или извода из 
Регистра привредних субјеката. 

2. Фотокопију потврде да понуђачу у року од 2 године пре достављања ове понуде није 
изречена правоснажна судска или управна мера забране делатности која је предмет 
ове понуде (доказује се потврдом од стране надлежног органа или потврде Агенције 
за привредне регистре). 

3.Фотокопија/очитане саобраћајних дозвола и очитане за 3 аутобуса. 

4.Слике понуђених аутобусаза превоз деце. 
 
 

ДОКУМЕНТА:Фотокопију потврденије изречена правоснажна судска или управна мера забране 

делатности НЕ МОГУ БИТИ СТАРИЈА ОД 6 МЕСЕЦИ. 
Уколико понуђач не достави доказе о испуњавању обавезних  услова , таква понуда биће одбијена као 

неодговарајућа. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Табела 
 
 
 број 1 

 
Да су ниже наведени подаци у овом обрасцу тачни, тврди  
Датум:Потпис: 
 
Печат: 
Подаци о понуђачу  

Назив понуђача  

Седиште понуђача  

Текући рачун и назив банке  

Матични број  

Регистарски број  

Порески број  

Шифра делатности   

Телефон   

Телефакс   

Е – маил  

Одговорна особа (потписник Уговора)  

Особа за контакт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Табела број 2 

ПОНУДА 
Понуђач  
Понуда број   
У складу са условима из докуметације, спремни смо да предметну услугу 
превоз деце обавимо по фиксима јединичним ценама  
1.Аутобуса са минимум 50 седишта  
 
Цена по ауто дану (до 300км.) 

 
БЕЗ ПДВ-а   _______________ 
СА ПДВ-ом  _______________ 

 
2.Аутобус(декер) са минимум 70 
седишта 
 
Цена по ауто дану (до 300км.) 
 

 
 

БЕЗ ПДВ-а   _______________ 
СА ПДВ-ом  _______________ 
 

Укупна цена (ставка 1 и 2)  
БЕЗ ПДВ-а   _______________ 
 
СА ПДВ-ом  _______________ 

 
Доставити фотокопије/очитаних 
саобраћајних дозвола за аутобусеи 
фотографије истих 

 
 
 
 

Датум: Потпис: 
 

Печат и потпис понуђача  
 
 
 


